
  بھ نام خدا
  

  برخی توابع در اکسل
  

Sum  محاسبه عملیات جمع    
Average  به دست آوردن میانگین    

Min پیدا کردن کوچکترين عدد بین چند سلول  
Max  پیدا کردن بزرگترين عدد بین چند سلول  

Large پیدا کردن Nامین عدد بزرگ در يک لیست  
Small پیدا کردن Nامین عدد کوچک در يک لیست  

Round  گرد کردن اعداد    
Abs قدر مطلق    
Mod  محاسبه باقیمانده دو عدد    

Rank  بندي اعداد موجود در يک لیست رتبه  
   

Lookup گردد ھا به دنبال يک مقدار مي در يک مجموعه از داده  
Choose  در يک لیست به صورت رشته شما با وارد کردن يک عدد رشته مورد نظر در لیست را به

  .آورد در مينمايش 
   

Left   سلول مورد نظراز  سمت چپ  مشخص شدهتعداد حروف نمايش.  
Right  سلول مورد نظر ازسمت راستمشخص شده تعداد حروف  نمايش .  
Trim ھا در آغاز و پايان عبارت ھاي اضافي و فاصله حذف فاصله.  
Len شمارش تعداد کاراکترھاي موجود در يک سلول. 

Lower کند ھا را به حروف کوچک تبديل مي اکترتمامي کار.  
Upper کند ھا را به حروف بزرگ تبديل مي تمامي کاراکتر.  

Replace دھد جاي کاراکتر مورد نظر کاراکتر ديگري را قرار مي.  
Substitute دھد جاي عبارت درج شده در يک جمله عبارت ديگري را قرار مي.  

Rept صتکرار عبارتي خاص به تعداد مشخ. 
   

Find  پیدا کردن حروف مورد نظر خود در يک عبارت، حساس به کوچکي و بزرگي حروف.  
Search پیدا کردن حروف مورد نظر خود در يک عبارت.  

   
      

And ھاي مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن تمامي آنھا مقدار درست و در غیر اين  گزاره
  .گرداند صورت مقدار نادرست را برمي

Or ھاي مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن يکي آنھا مقدار درست و در غیر اين  گزاره
  .گرداند صورت مقدار نادرست را برمي

Not ھاي وارد شده با ھم برابر باشند مقدار نادرست و اگر نابرابر باشند مقدار درست را  اگر مقدار
  .گرداند برمي

IF  تابع شرطي    
IsError گرداند دار داده شده بدون خطا باشد مقدار نادرست را بازمياگر مق.  

IsNumber تشخیص عدد بودن يا متن بودن  
   

Date تاريخ مورد نظر  
Time زمان مورد نظر  
Now نمايش تاريخ و زمان جاري سیستم  
Hour دھد از زمان فقط ساعت را نمايش مي  

Minute دھد از زمان فقط دقیقه را نمايش مي  
Second دھد از زمان فقط ثانیه را نمايش مي  

Day دھد از تاريخ فقط روز را نمايش مي  
Month دھد از تاريخ فقط ماه را نمايش مي  

Year دھد از تاريخ فقط سال را نمايش مي  

   



  :چند مثال
  
  یم  تاریخ ھای مختلفی داریم  و میخواھیم روز، ماه و سال آنرا جداگانه نمایش دھC در ستون -١

    C2=91/07/16: مثال
 Right(C2;2)=  روز
 Left(right(C2;5);2)=  ماه
 Left(C2;2)=  سال

    
 اسامی مختلفی به انگلیسی داریم و میخواھیم حرف اول آن بزرگ و بقیه حروف کوچک نمایش داده C در ستون -٢

  :شوند
   C2=baran: مثال

=Upper(Left(C2;1)) & Lower(Right(C2;Len(C2)-1)) 
    
از مبالغ حقوق با این تفاوت که اگر تعداد  میخواھیم ستونی داشته باشیم ، حقوق افراد را داریممبلغ C در ستون -٣

     کمتر بود بجای آن صفر به سمت چپ عدد اضافه شود١٠رقمھای ھر مبلغ از 
   0007200000 بشود C2=7200000: مثال

=Rept("0";10-Len(C2)) & C2 
    
 به ترتیب نام و نام خانوادگی و جنسیت افراد را داریم، میخواھیم ستونی متشکل از C و B و Aونھای در ست -۴

  . عنوان و نام و نام خانوادگی افراد داشته باشیم

  
    
رخي بدون رقم ثبت شده اند و ب)  رقم١١( شماره موبايل افراد را داريم كه برخي با رقم ابتدايي صفر C در ستون -۵

   رقم نمايش يابند١١صفر، میخواھیم شماره موبايل ھا ھمه بصورت يكسان و با 
  09121548259 بشود C2=9121548259: مثال

=IF(Len(C2)=10;"0" & C2;C2) 
  
  
 آدرس افراد را داريم كه با نام شھر و سپس خط تیره شروع شده اند، میخوايم نام شھر را در Cدر ستون  -۶

  . نام شھر خالي بماندي جداگانه داشته باشیم و اگر خط تیره يافت نشد ستون
  ١٣ پالك – خیابان ولیعصر –شیراز : مثال

=Left(C2;IF(ISERROR(Find("-";C2;1)-1);0; Find("-";C2;1)-1) 
  
  


